
Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente 

Leeuwarden-Huizum (Oost) 

P
ro

te
st

an
ts

e 
K

er
k

 40 d
ag

en
tijd

 - n
u

m
m

er 

   

        INHOUDSOPGAVE : 

    

   Meditatie : 

   Ds. Siena Cnossen-Hoekzema  1       

   Meditatie : (vervolg)   2            

   Op weg naar Pasen - Kalender  3 

   Huispaaskaarsen 2021   3                

   Beleidsplan 2021     4    

   Beleidsplan : (vervolg)   5 

   Frysk Gedicht     6      

   Kerkdiensten    6 

   Colofon     6 

               

                          

    FEBRUARI  2021 

    jaargang 12, nummer 1 

1 

                 

               VEERTIG DAGEN NOG TOT PASEN 

Een belangrijk getal  

in de Bijbel . . . 

 

      ‘Waarachtig ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
          blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.’ 
                                                                                                                   Joh. 12:24 
 
Eind januari wandelend op de Grienedyk langs het Sneekermeer dacht ik na over deze meditatie, die aan het begin van de  
40-dagentijd verschijnt. 
 
Veertig is in de bijbel een belangrijk getal: het staat voor een bijzondere periode, waarin ruimte wordt gemaakt voor iets 
nieuws. ‘Veertig dagen en veertig nachten lang zou het op de aarde stortregenen toen Noach met zijn familie in de Ark 
zat. Mozes blijft veertig dagen op de berg Sinaï waar hij de tien geboden kreeg van God. Het volk van Israël reist veertig jaar door 
de woestijn nadat God hen bevrijd heeft uit de slavernij in Egypte.  
 
De reus Goliath daagt de Israëlieten veertig dagen lang uit voordat David hem  
uiteindelijk doodt met zijn slinger en steen. Jona zegt tegen de inwoners van Ninevé 
dat God over veertig dagen de stad gaat verwoesten. In alle verhalen wordt de  
periode van veertig dagen, nachten of jaren gebruikt voor inkeer of voorbereiding. 
  
Als Jezus veertig dagen vast in de woestijn, bereidt hij zich voor op zijn openbare 
optreden. Zoals Jezus zich voorbereidde op alles wat hij zou gaan doen, zo kunnen 
                                                                         wij ons bezinnen over de betekenis                                                                                                   
           van Jezus levensweg, zijn dood en 
                                zijn opstanding. 
                                                                        
                                                                         En ons levensverhaal verbinden met                                                                                                                                                  
                                                                         Jezus zijn levensweg door ons af te 
                                                                         vragen: hoe we hem oprecht kunnen 
                                                                         volgen. Daar is op zijn tijd bezinning 
                                                                         voor nodig.         
                                                                          
                                                                          
                                                                         Thuis gekomen van de wandeling heb ik het lied van Marijke de Bruijne opgezocht.   
                                                                         We hebben het met de Cantorij vaak gezongen tijdens de 40-dagentijd.  
                                                                         De tekst maakt concreet waar het getal veertig ook in ons leven voor staat: 
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1.Veertig dagen nog tot Pasen, 
tot de winter is gegaan 
en het lengen van de dagen 
kou en duister gaan verjagen 
en het leven op zal staan. 
 
2. Veertig weken duurt het groeien 
van het ongeboren kind 
in de warme schoot van moeder 
tot het klaar is om te komen, 
volheid is en nieuw begin. 
 
 

Refrein : 
Veertig dagen, weken, jaren, 
wachten, weten en ervaren 
dat iets nieuws, verandering 
met vreugd en moeite samenging. 

3. Veertig jaren van een leven 
zijn naar mensenmaat een tijd 
om te leren en te delen 
wat met moeite werd verkregen, 
daardoor worden mensen vrij. 
 
4. Veertig dagen nog tot Pasen 
soms een tocht door de woestijn 
om te leren en te vragen 
hoe je duister kunt verjagen 
Om met Pasen klaar te zijn. 



De bomen langs de Grienedyk lijken kaal, maar als je goed kijkt zie je de knoppen dikker worden en soms zijn er al groene  

blaadjes te zien. Een teken van hoop. Ik loop ook langs een zwarte akker; aan de stoppels zie ik dat daar in het groeiseizoen 

mais heeft gestaan. Het ziet er nu dor en doods uit. Er is nog niets gezaaid. Maar het zal niet lang meer duren dan komt de boer 

en begint het land te bewerken. Hij zal zaaien en als hij dat niet doet blijft het land dor en doods. Mijn verlangen naar de lente,  

de zomer wordt sterker. Was het maar zo ver. 

 

Het is dit jaar zo anders als begin vorig jaar. Toen begonnen we de 40-dagentijd op 26 februari, niet wetende dat op 12 maart  

ons hele sociale leven stil kwam te liggen door een onbekend virus. Van alles kwam er op ons af. Ineens beseften we hoe  

kwetsbaar we zijn. Dat zo’n klein bijna onzichtbaar virus onze gezondheidszorg ontwrichtte, maakte ons stil. De pandemie werd 

een uitdaging voor de medische wetenschap, voor de BV Nederland en voor ons persoonlijk. De kerken waren ook van slag.  

Geen vieringen. De stille week werd echt stil. Geen passiemuziek. Het was teleurstellend dat we het Paasfeest niet samen  

konden vieren. We werden als het ware op ons zelf terug geworpen. 

 

Maar vanuit de stilte en de verplichte afstand ontstonden er veel initiatieven om elkaar te helpen en nabij te zijn. 

Al bijna een jaar zijn we onderweg om uit onze benauwde situatie te komen. We hopen dat de ontwikkelde vaccins de pandemie 

onder controle krijgen. Dat we bevrijd worden van al die beperkende maatregelen. Er wordt wat geklaagd en gemopperd.  

We lijken wel wat op het joodse volk dat bevrijd was uit Egypte, maar in de woestijn onderweg naar het beloofde land, ook vaak 

begon te mopperen en te klagen. Het duurt soms te lang om het vertrouwen van mensen vast 

te houden. En dan komt er onrust en doen mensen rare dingen. 

 

Maar we mogen elkaar telkens weer wijzen op betere tijden.  

We zijn nog steeds op weg naar Pasen.  

En we mogen tegen elkaar zeggen: Houd vol, heb lief.  

Er is licht aan het eind van de tunnel. 

Het lied van Marijke de Bruijne komt uit haar oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen: Als de graankorrel sterft … 

En ineens herinner ik mij Jezus woorden uit Johannes 12:24 ‘Waarachtig ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt 

en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.’ Jezus heeft het hier over zijn sterven.  

 

Op Goede Vrijdag sterft de graankorrel Jezus. En de Opstanding die wij met Pasen vieren is de eerste vrucht van deze gestorven 

graankorrel. En met Pinksteren volgen de goede vruchten van de Geest. Eigenlijk heeft Jezus het hier over het echte leven, ook 

over ons leven. De weg van de graankorrel is voor hem de enige weg om een compleet mens te worden, een volop levende 

mens: de Opgestane. 

 

Wij zijn mensen die weten dat het Pasen is geworden, en er daarom op durven te vertrouwen dat er eens een eind komt aan on-

ze reis door de woestijn. Nu we nog samen onderweg zijn is het belangrijk om elkaar in Jezus’ naam niet uit het oog te verliezen. 

We weten dat het leven prachtig kan zijn, maar soms ook verschrikkelijk pijn doet. En dat twijfel en  

duisternis ons zomaar kunnen overvallen. Diep van binnen weten we dat de meest kostbare zaken in het leven niet  

zonder pijn, risico en moeite tot groei komen. Als de graankorrel sterft, brengt zij veel vrucht voort. Dat is het wonder van Pasen. 

Ik besluit met het Paaslied uit ‘Als de graankorrel sterft’: 

 

 

   Opnieuw geboren, opgestaan, 

  voorgoed veranderd, opgericht, 

  door angst en sterven heengegaan, 

  zien wij opnieuw het leven aan, 

  geschenk dat groot en kostbaar is.                     Vrede en alle goeds.     

                                 Ds. Siena Cnossen-Hoekzema 

Als de graankorrel in de aarde valt en sterft . . . 
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         OP WEG NAAR PASEN 
   “Goede daden zijn schakels, die samen een ketting van liefde vormen” 

 

      Dit is een citaat van Moeder Teresa uit de veertigdagentijdkalender 2021.  

      Een prachtige kalender, dit jaar opnieuw uitgegeven door de landelijke            

      PKN. De rode draad in deze kalender vormen de zeven werken van  

      barmhartigheid. 

  

      De veertigdagentijdkalender neemt u mee op weg naar Pasen. 

      Voor iedere dag staat er een bijbeltekst in, een vraag om over na te  

      denken of een oproep om iets te doen. Dit wordt afgewisseld met een  

      vastentip, gedicht, citaten of een lied. Het is zeker de moeite waard om         

      deze te bestellen. Dit kan gratis via de site van de landelijke PKN. 

 

     https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 
 

      Als wijkkerkenraad hebben wij ook een aantal exemplaren besteld.  

      Als u via deze weg een exemplaar wilt hebben kunt u contact opnemen    

      met : 

  

      * Fetze Elgersma : 

                  Tel. 288 13 80 of e-mail: f.elgersma1@chello.nl  

     of 

    *Janny de Dreu : 

                  Tel. 280 13 87 of e-mail: dreudec@gmail.com 

 

      Wij wensen u allen een gezegende tijd toe op weg naar Pasen. 

 

      De werkgroep pastoraat. 

 

                          HUISPAASKAARSEN 

 

       Omdat we vanwege Corona niet op de gebruikelijke wijze Huispaaskaarsen kunnen  

     bestellen stellen we u in de gelegenheid om dit nu via de e-mail of telefonisch te doen. 

 

     U kunt uit de bijgevoegde afbeeldingen een keuze maken in verschillende maten. 

 

     U kunt uw bestelling tot uiterlijk 26 februari 2021 doorgeven bij :   

     Dhr. Fetze Elgersma  -  Weideflora 26  - Tel. 2881380  

     E-mail : f.elgersma1@chello.nl             

 

                                                                                     De Prijzen zijn :   

                                                         25 cm = € 20,50 

     30 cm = € 27,00 

                                                    40 cm = € 33,75 

    60 cm = € 58,95 

 

 

Moeder Teresa 
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Inleiding 

Dit document vormt de verkorte versie van het Beleidsplan 2021-2024, zoals dat door de wijkkerkenraad van Huizum-Oost op 

haar vergadering van 7 december 2020 is vastgesteld. Voor geïnteresseerde leden van de wijkgemeente is de volledige versie  

op aanvraag beschikbaar of op de website te downloaden. 

 

Visie op de gemeente 

Wat is onze visie bij het werk binnen de wijkgemeente Huizum-Oost? 

• De wijkgemeente Huizum-Oost ziet God als God van liefde en van betrokkenheid bij mensen.  

Vanuit deze visie willen we het profiel van de gemeente als het conciliair-oecumenisch-liturgisch profiel benoemen, ook wel  

genoemd ‘open Bijbels profiel’. 

 

Bij het conciliair profiel gaat het om de kerk als zoekgemeenschap. Bij dit conciliaire aspect is sprake van een open en plurale, 

veelkleurige leefgemeenschap met volop ruimte voor communicatie en dialoog. Er is een veelheid aan geloofsuitingen, zoals ook 

de Bijbel een verzameling is van zeer uiteenlopende geloofsgetuigenissen.  

Bij het oecumenisch profiel is de kerk er voor anderen, voor de wereld, gericht op heelheid, gerechtigheid en vrede. Kernwoorden 

zijn: openheid, vrijheid, dienstbaarheid en solidariteit. In het liturgisch profiel staat de viering centraal. De werkwoorden vieren –

leren - delen - dienen - besturen zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden, maar wel in deze volgorde. 

 

Zes kernbegrippen zijn leidend: te weten :  Vieren - Delen - Ontmoeten - Dienen - Leren - Besturen. 

• Vieren 

•  Eredienst 

De eredienst speelt binnen het gemeentewerk van Huizum-Oost een belangrijke rol. Daarbij is orde in de orde van dienst, orde in 

de samenhang van de kerkdienst en in projecten van groot belang, met daarnaast veel aandacht voor het verbeelden van geloof. 

 

•  Avondmaal 

Binnen de wijkgemeente Huizum-Oost nemen kinderen en ieder die zijn/haar geloof met de gemeente wil beleven, deel aan de 

maaltijd van de Heer met een variatie in vormen, die elk hun eigen zeggingskracht hebben. 

 

•  Doop 

Bij de voorbereiding van de doopbediening gaat het allereerst om degenen die willen laten dopen. Vanuit de verantwoordelijkheid 

van de kerkenraad zal bij het doopgesprek en de doopcatechese naast de predikant ook een (wijk)ouderling aanwezig moeten 

zijn. Beide vormen van leren, gesprek en catechese, zijn van groot belang. 

 

•  Kerkmuziek 

Een van de aspecten bij de beleving en verdieping van het geloof is de muziek. De kerkmuziek is een belangrijk gegeven binnen 

het profiel van de wijkgemeente, waarin de liturgie een vooraanstaande rol speelt. 

• Delen 

•  Pastoraat 

Een belangrijke opdracht voor de gemeente is het pastoraat: omzien naar elkaar, het delen van het geloof en de geloofs- 

verdieping. 

• Ontmoeten 

Ontmoeting is een belangrijk onderdeel van het gemeenteleven. Hieronder vallen de wijkavonden, gespreksgroepen,  

koffie-inloopochtenden, eetcafé en de contacten met de zustergemeente in Vaida (Roemenië). 

 

•  Vrijwilligers 

Het kerkenwerk zou niet in stand kunnen worden gehouden zonder vrijwilligers. In wijkgemeente Huizum-Oost is een groot aantal 

vrijwilligers werkzaam. Het is de taak van de kerkenraad de band met deze vrijwilligers intensief te onderhouden en de  

waardering voor dit werk te laten blijken.                                                                                                             
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•   Kinderen en jongeren 

Een knelpunt in deze paragraaf van ontmoeten is het contact met de kinderen en jongeren in onze gemeente. Hoewel ook in  

Huizum-Oost de vergrijzing een feit is, wil de wijkgemeente zich bewust openstellen voor de jongeren en de dialoog tussen oud 

en jong steeds weer bevorderen met extra aandacht voor kinderen en jongeren. 

 

Tevens moet er ook worden gestreefd naar meer contact met de basisschool/-scholen in de wijk Aldlân, een zeer belangrijke 

zaak, waarbij vanuit de kerk contact gezocht wordt met de kinderen en met de gezinnen van die kinderen. 

 

• Dienen 

•   Diaconaat 

Bij het diaconaat gaat het om drie vormen: 

 

1. Werk in en van de gemeente en de kerk. In de eredienst worden diakenen ingeschakeld bij het bedienen van het avondmaal  

en de inzameling van de gaven. Een belangrijke taak is ook de diaconale betrokkenheid van de gemeente te bevorderen.  

Daarbij wil de gemeente meewerken aan het tot stand komen van een wereld van gerechtigheid, vrede en heelheid met het oog 

op het Rijk van God. 

 

2. Dienst aan de samenleving dichtbij. Hierbij gaat het om werkzaamheden in de eigen gemeente, in de naaste omgeving en in 

Nederland. 

 

3. Dienst aan de samenleving ver weg. Het werelddiaconaat wordt landelijk geregeld, maar krijgt in de eigen gemeente gestalte  

in acties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Leren 

•  Catechese 

Er zullen nieuwe vormen van catechese gevonden moeten worden, omdat catechese een belangrijk element vormt voor de  

gemeenteopbouw. Daarbij moet er naast kinderen in de basisschoolleeftijd ook aandacht zijn voor de oudere jeugd.  

Huiscatechese zou voor deze leeftijd een aansprekende vorm kunnen zijn. Verder is het zaak om op dit gebied samen te werken 

met andere (wijk)gemeenten, in of buiten Leeuwarden-Huizum. 

 

•  Vorming en toerusting  

Vorming en toerusting zijn een belangrijk onderdeel van het gemeentezijn. De wijkgemeente is een geloofsgemeenschap, die 

leeft vanuit geloof, hoop en liefde. Daar kan op verschillende manieren invulling aan gegeven worden door b.v. gespreksgroepen 

en themabijeenkomsten in groter of kleiner verband, waar ruimte geboden wordt om met elkaar in gesprek te gaan. 

 

• Besturen 

•  Personele bezetting 

De komende 8 jaar biedt de wijkgemeente Huizum-Oost plaats voor één predikant met 0,8 fte; daarna zal het mogelijk 0,5 fte  

worden. 

 

•   Financiën en beheer 

Eén van de dingen, die nog moeten worden gerealiseerd, is het installeren van een beamer of videoscherm in de kerkzaal van de 

Oase. Verder zal er gestreefd moeten worden om financiële middelen beschikbaar te stellen voor een nieuw beleid in de  

toekomst. 

 

De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 24 april 2017 besloten, dat de komende jaren twee kerkgebouwen open 

blijven. Wanneer het College van Kerkrentmeesters aangeeft, dat dit niet langer financieel verantwoord is, zal de Algemene -  

Kerkenraad het besluit moeten nemen de Oase te sluiten. 

Beleidsplan 2021 



                
              FOAR DE WÛNDERS FAN DE WRÂLD 

    
            
           Foar de wûnders fan de wrâld, foar de wûnders fan ‘t hielal, 
     foar de jeften tûzend-fâld en de leafde boppe-al, 
 

    Refrein : 
     bringe wij jo geast en stof Hear, it offer-fjoer fan lof. 
 
       Foar it wûnder fan de moarn, fan de middei, jûn en nacht, 
       fjild en bosk, en klif en strân, sinne, moanne, stjerrepracht, 

       Refrein: 
 
     Foar de lust fan each en ear, foar ‘t geniet fan brein en moed, 
     foar it wûnder kear op kear as har minge sicht en lûd, 

         Refrein: 
 
       Foar de leafde ús betocht, broer en suster, âlder, bern, 
       freonen, hjir of al yn `t ljocht, út it each mar net ferlern, 

       Refrein: 
 
     Foar de skatten fan jo hân oan ús soart yn frijheid jûn: 
     yn `e boaiem, oan `t ferstan, himels sied yn kâlde grûn, 

     Refrein: 
 
       Foar jo soan dy`t iensum stie yn è nacht as roet sa swart, 
       mar de wrâld ta foarbyld wie, him yn leafde offre hat, 

       Refrein: 
 
   
     Tekst : Folliott Sanford Pierpoint “For The Beauty Of The Earth” 1864 
       Oersetting : Eppie Dam 
       Musyk ; Hindrik v.d. Meer. De bondel Hertslach. 

Colofon 

Redactie ‘Ruimte’ : 

p/a Stinzenflora 98 

8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

12 MAART 2021 

redactie.huizumoost@gmail.com 

 

Predikant 

Functie vacant 

 

Voorzitter kerkenraad 

dhr. A.K. Damstra 

Kwelderstraat 28 

8931 AZ Leeuwarden 

Tel.: 058 - 288 44 34 

ak.damstra@xs4all.nl 

 

Pastoraal meldpunt 

Mw. S. Vellinga-Kuperus 

Telefoon : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt  5 x per jaar. 

Voor actuele berichten 

verwijzen wij u naar 

 Kerkblad ‘Geandewei’. 

       

   Zo.     28   februari    9.30 uur  Ds. N. van den Briel, Oudeschoot 

   Zo.       7   maart     9.30 uur  Ds. J. van der Veen, Heerenveen         

   Zo.     14   maart     9.30 uur  Ds. D.G. Posthuma, Burgum 

   Zo.     21   maart         9.30 uur  Ds. M.E. Vroonland, Nieuwland    

   Zo.     28   maart     9.30 uur  Ds. J. Miedema, Leeuwarden 

 

      Kerkdiensten onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen. 

       Kijk op de website of een dienst doorgaat. 

       Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden - Huizum 

  KERKDIENSTEN: 
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